
Geplaatst in klas:                             op niveau:

Volgt onderwijs in NL sinds (datum):

Geslacht: Plaats:

Burgerservicenummer: Contactpersoon:

Geboortedatum: e-mail contactpersoon:

Geboorteplaats:

Geboorteland:

Nationaliteit: RELIGIE:

VOOR LEERLINGEN ZONDER NL NATIONALITEIT:

Woont in NL sinds (datum):

VOOROPLEIDING:

MEDISCHE GEGEVENS:

Voornamen:

Roepnaam:

Tussenvoegsel:

Straatnaam:

Huisnummer:

Achternaam:

GEGEVENS LEERLING:

Inschrijfformulier   2023-2024
DOOR DE ADMINISTRATIE IN TE VULLEN:

Stamnummer:

Datum ontvangst:

Naam huisarts:

Telefoonnummer huisarts:

□ Basisschool    □ School voor VO

Naam school: 

Schoollocatie: 

2e Nationaliteit:

Advies school van herkomst: □ TL □ KBL □ BBL □ met LWOO

Postcode:

Plaats:

Eigen telefoonnr. leerling:

Gewenste onderwijs identiteit:  □ Christelijk □ Openbaar

Postcode + woonplaats: 

Straat + huisnummer:

GEGEVENS OUDER(S) / VERZORGER(S)(OF ANDERE WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER)

GEGEVENS OUDER/VERZORGER 1 GEGEVENS OUDER/VERZORGER 2

□ Vader  □ Moeder □ Anders, nl.: □ Vader  □ Moeder □ Anders, nl.:

Voorletter(s):

Tussenvoegsel:

Achternaam:

□ Adresgegevens gelijk aan leerling

Voorletter(s):

Tussenvoegsel:

Achternaam:

□ Adresgegevens gelijk aan leerling

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Mobiel nummer:

E-mailadres:

Wil mail / post ontvang   □  Ja   □  Nee

LET OP: OOK DE ACHTERZIJDE INVULLEN!

E-mailadres:

Wil mail / post ontvang   □  Ja   □  Nee

Telefoonnummer:

Mobiel nummer:



~ Griendencollege kan relevante verslagen van eerder(e) onderzoek(en) opvragen bij de school van herkomst

□ de website van de school *

□ de schoolgids *

□ social media *

□ verspreiden van de klassenfoto tussen (de ouders van) leerlingen *

□ in flyers, brochures, posters en ander PR materiaal voor PR doeleinden * 

Handtekening ouder/verzorger 1: Handtekening ouder/verzorger 2 *:

* s.v.p. aanvinken waarvoor u toestemming geeft.

* Indien de ouders gescheiden zijn en beide ouders het ouderlijk gezag hebben, dienen beide ouders het formulier te ondertekenen.

□ Indien de leerling afkomstig is van een andere VO school, geeft/geven de ouder(s)/verzorger(s) toestemming aan Griendencollege 
om bij de vorige school relevante informatie en/of verslagen van onderzoeken op te vragen..

Zo ja, leerling woont bij  □  moeder   □  vader

Ouders gescheiden? □  Ja   □  Nee

GEGEVENS OUDER(S) / VERZORGER(S)(OF ANDERE WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER)

Naam evt. voogd:

AANMELDING:

Leerjaar 1:                      □  TL  □  KBL  □  BBL                     Met LWOO:  □  Ja   □  Nee

Leerjaar 2:                      □  TL  □  KBL  □  BBL                     Met LWOO:  □  Ja   □  Nee

Ouderlijk gezag? □  vader en moeder   □  alleen vader  □  alleen moeder

Leerjaar 3:

□ TL 

□ GL  met □ ZW □ BWI □ MVI  □ D&P

□ KBL □ ZW □ BWI □ MVI  □ D&P

Leerjaar 4:

□ TL 

□ GL  met □ ZW □ BWI □ MVI  □ D&P

□ KBL □ ZW □ BWI □ MVI  □ D&P

□ BBL  □ ZW □ BWI □ D&P

ONDERTEKENING VOOR AANMELDING:

De ouder(s)/verzorger(s) geven met de ondertekening van onderstaande toestemming om beeldmateriaal, gemaakt van de leerling 
op school, te gebruiken voor:

~ Griendencollege vraagt relevante informatie op bij de school van herkomst

~ Griendencollege verwerkt deze gegevens volgens de richtlijnen van de AVG

□ BBL  □ ZW □ BWI  □ D&P

ZW = Zorg en Welzijn, BWI = Bouwen, Wonen & Interieur,

MVI = Media, Vormgeving en ICT, D&P = Dienstverlening en Producten

Handtekening ouder/verzorger 1: Handtekening ouder/verzorger 2 *:

* Indien de ouders gescheiden zijn en beide ouders het ouderlijk gezag hebben, dienen beide ouders het formulier te ondertekenen.

Datum: Plaats: 

~ Griendencollege verwerkt persoonsgegevens en relevante gegevens voor begeleiding van de leerling door  deze op te nemen in de 
schooladministratie en het leerlingvolgsysteem

Ter informatie:

Aanvraag toestemming:

Datum: Plaats: 


	Blad1

